
Gebruiksaanwijzing Pizza 

Oven PO-B6 (Model Nr.4)

Waarschuwing
De apparaten zijn niet bedoeld om te worden bediend door middel van 

een externe timer, een aparte afstandsbediening of een apart 
besturingssysteem.
Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief 
kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, 
of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij deze personen onder toezicht 
staan.
Kinderen moeten onder toezicht staan, om te voorkomen dat ze met 
het apparaat spelen.
Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door 
personen met verminderde mobiliteit, lichamelijke, zintuiglijke of 
geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis.
Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd 
als zij niet onder toezicht staan.
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden 
uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar of onder toezicht staan.
Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger 
dan 8 jaar. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het 
apparaat in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toe-

komstig gebruik.
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Voorzorgsmaatregelen
Bij onjuist gebruik vervalt de garantie.
Het product is niet bedoeld voor commercieel of professioneel 
gebruik.
Controleer of de op het apparaat aangegeven spanning overeenkomt 
met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat op stroom 
aansluit.
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Gebruik een geaard stopcontact.
Gebruik het apparaat niet als het apparaat, het snoer of de stekker 
beschadigd is.
Bescherm het apparaat, het snoer en de stekker tegen contact met 
water. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
Bescherm het apparaat, het snoer en de stekker tegen contact met 
warmtebronnen.
Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt. 
Bewaar het apparaat bij voorkeur in de originele verpakking.
Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u de stekker uit het 
stopcontact haalt. Als u de stekker uit het stopcontact wilt halen, trek 
dan aan de stekker, niet aan het snoer.
Gebruik geen zacht tafelkleed onder de pizzaoven, wanneer de 
pizzaoven aan het opwarmen is.
Gebruik de pizzaoven niet in een vochtige ruimte.
Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en verstandelijk 
onbekwame personen. Kinderen mogen de pizzaoven alleen onder 
toezicht van een volwassene gebruiken.
Laat de pizzaoven niet onbeheerd achter wanneer het apparaat aan 
staat.
Plaats het apparaat op een stevige en vlakke ondergrond.
Laat het apparaat minstens 30 minuten afkoelen voordat u het 
schoonmaakt en/of opbergt.
Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik.
De diverse onderdelen van de pizzaoven kunnen zeer heet worden. 
Raak deze niet aan om brandwonden te voorkomen.
Het metaal in de spatels kan zeer heet worden. Houd de spatels enkel 
bij de handgrepen vast.
Zorg ervoor dat de pizzaoven niet tegen andere materialen aan staat en 
niet in contact komt met
brandbare materialen. Dek de pizzaoven niet af.
Bak geen vlees in de pizzaoven. Het vet van het vlees kan op de oven 
en het verwarmingselement
spatten en brand veroorzaken.
Gebruik de pizzaoven alleen voor het maken van pizza’s en 
bruschetta’s.
Gebruik de pizzaoven alleen met de terracotta deksel.
De terracotta deksel is zeer kwetsbaar.
Het apparaat en de accessoires zijn niet geschikt voor de vaatwasser.
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Laat reparaties alleen door erkende servicediensten uitvoeren. Maak 
het apparaat niet zelf open.
Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de 
fabrikant, de klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd 
persoon, om ongelukken te voorkomen.
Beweeg de terracotta deksel niet wanneer deze verwarmd of heet is. 
Als u de deksel wilt verplaatsen terwijl deze nog heet is, schakel de 
oven dan uit en raak de deksel alleen aan met isolerende ovenwanten 
om brandwonden te voorkomen
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Inhoud van de doos

1. Handgemaakte terracotta deksel 
2. Verwarmingselement
3. Onderstel
4. Steun voor het onderstel
5. Schakelaar (Aan/Uit)

6. Stekker
7. Roestvrij stalen bodemplaat 
8. Roestvrij stalen pizza spatels 
9. Uitsteekvorm

Het verpakkingsmateriaal kan worden hergebruikt of gerecycled. Zorg 
ervoor dat u het verpakkingsmateriaal naar de daarvoor bestemde 
afvalverwerkingslocaties brengt. Neem onmiddellijk contact op met uw 
leverancier als de pizzaoven transportschade heeft.



Installatie
Voordat u de pizzaoven voor de eerste keer gebruikt, moet u de bak-

plaat en de spatels reinigen. Wanneer u de pizzaoven voor de eerste 
keer gebruikt, kan er een lichte rookontwikkeling en een specifieke 
geur ontstaan. Dit is normaal en zal na korte tijd verdwijnen.

Recepten

Pizzadeeg

500 g bloem
Mespuntje zout
4 eetlepels olijfolie
20 g verse gist of 1 pakje droge gist 
250 ml lauw water

Neem een kom en meng de bloem 
met de olijfolie en het zout.
Los de verse gist op in lauw water 
en roer tot een gladde substantie.
Meng de klontvrije gist met de 
bloem.

Verse gist

Neem een kom en meng de 
bloem, olijfolie, Het zout, 
gedroogde gist met lauw water.

Droge gist

Kneed alles samen tot een soepel deeg. Gebruik eventueel een blender 
of keukenmachine.
Dek de kom af met een doek en laat het deeg 45 minuten rijzen tot het 
volume verdubbeld is.
Bestrooi het deeg met bloem en rol het uit tot een dikte van 3 mm. 
Draai het deeg af en toe om en
bestrooi het met bloem om te voorkomen dat het blijft plakken.
Gebruik de vorm om de pizzabodems uit te steken.
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Tomatensaus

1 blik gepelde tomaten
1 klein blikje tomatenpuree Peper 
en zout
Oregano
2 eetlepels olijfolie
2 teentjes knoflook

Snij de gepelde tomaten fijn
Meng alle ingrediënten tot een 
saus

•

•

Aanbeveling voor de toppings

mozzarella, geraspte parmezaanse 
kaas, geraspte Goudse kaas, enz. 

Kazen

groene paprika, rucola, olijven, 
champignons, spinazie, ui, enz. 

Groenten

gerookte zalm, garnalen, tonijn 
uit blik, enz.

Zeevruchten

basilicum, peper, zout, 
Italiaanse kruiden, enz. 

Kruiden

ham, spek, salami, enz.

Vlees
Vet de spatels in met een beetje 
olie en leg ze op uw bord.
Leg een pizzabodem op de spatel.
Schep de tomatensaus op de 
pizzabodem. Laat ongeveer een 
halve centimeter deeg over aan de
rand.
Beleg de pizza met de door u 
gekozen toppings.

Zet de toppings voor de pizza’s in 
bakjes op tafel.

•

•

•

•

Variaties
Gebruik kant-en-klare pizzabodems uit de supermarkt
Gebruik kant-en-klare pizza’s uit de supermarkt
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Bediening
Plaats de pizzaoven op een stabiele en vlakke ondergrond. Zorg ervoor 
dat het oppervlak hitte- en spatbestendig is. Ventileer de ruimte tijdens 
het gebruik van de pizzaoven. De pizzaoven kan roken wanneer deze 
voor de eerste keer opwarmt. U hoeft zich geen zorgen te maken, dit is 
normaal en niet gevaarlijk. Steek de stekker in het stopcontact en zet 
het apparaat aan. Laat de pizzaoven ongeveer 10 minuten 
voorverwarmen. Schuif de pizza op de spatel in de pizzaoven. Laat de 
pizza op de spatel liggen, zodat u de pizza gemakkelijk weer uit de oven 
kunt halen. Bak de pizza ongeveer 7 tot 10 minuten. Leg daarna de 
pizza op uw bord. Houd er rekening mee dat de spatel heet is; leg de 
spatel daarom op een hittebestendige ondergrond.De bovenkant van 
de terracotta deksel kan gebruikt worden als warmhoudplaatje. Schakel 
het apparaat na gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Reiniging en onderhoud
Schakel het apparaat uit en laat het ten minste 30 minuten afkoelen 
voor u het gaat schoonmaken en opbergen. De terracotta deksel moet 
volledig afgekoeld zijn voordat deze in contact komt met water. Leg de 
warme deksel niet op een koud oppervlak, dit kan resulteren in 
beschadigen doordat de deksel te snel afkoelt. Het is niet nodig om de 
terracotta deksel na normaal gebruik te reinigen. De terracotta deksel 
mag niet in de vaatwasser. Ook de andere onderdelen van de pizzaoven 
zijn niet vaatwasserbestendig. De bakplaat en spatels kunnen met een 
borstel in warm water worden afgewassen. 

Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek 
en een mild afwasmiddel. Gebruik geen harde borstels, 
schuurmiddelen, schuurspons of vloeistoffen zoals alcohol, benzine 
of aceton. Droog het apparaat na het schoonmaken goed af met een 
droge doek. Dompel het apparaat in nooit onder in water.

Bewaar het apparaat in de originele verpakking op een droge en koele 
plaats. Niet opbergen als het apparaat niet volledig droog is. Vet de 
bakplaat lichtjes in als de pizzaoven langere tijd niet wordt gebruikt.



Afvalverwerking
Gooi dit apparaat niet weg bij het huishoudelijk afval. Elke consument 
is verplicht om alle oude elektrische of elektronische apparaten, 
ongeacht of deze schadelijke stoffen bevatten, in te leveren bij een 
milieustraat of de verkoper, zodat deze op een milieuvriendelijke 
manier worden verwerkt.

Neem contact op met de afvalverwerking afdeling van uw gemeente.

Technische specificaties
Label: 
Model Nr.: 
Spanning: 
Vermogen:

pizza oven PO-B6 
Nr.4
220V-240V~ 
50/60Hz 1100W


